
По повод 10-годишнината од постоењето на 
Филолошкиот факултет при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, 
Филолошкиот факултет и 

Институтот за странски јазици - Штип 
распишуваат

К О Н К У Р С
ЗА НАЈДОБАР ЕСЕЈ И ЗА НАЈДОБАР ЦРТЕЖ

на тема

„ЈАЗИКОТ И НЕГОВАТА КОМУНИКАЦИСКА МОЌ“

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО:

ПРИЈАВУВАЊЕТО МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ:

НАГРАДИ

КРАЕН РОК ЗА ПРИЕМ 
НА ЕСЕИТЕ/ЦРТЕЖИТЕ: 
15 март 2018 година. 

• Право на учество имаат сите ученици од средните училишта во 
Република Македонија;

• Пријавените есеи/цртежи мора да бидат оригинални и самостојно 
изработени или под менторство на предметен наставник;

• Пријавените есеи може да бидат напишани на кој било од јазиците 
што се изучуваат на Филолошкиот факултет: македонски, англиски, 
германски, турски, италијански, руски, француски и шпански јазик;

• Есеите се испраќаат во печатена форма, А4 формат (од 250 до 1000 
зборови);

• Есеите/цртежите може да бидат заеднички труд на повеќе кандидати 
(најмногу тројца);

 
 Со есејот/цртежот треба да се испратат и следниве информации: 
• за кандидатот: име и презиме, датум на раѓање, адреса на живеење и 

телефонски број; 
• за менторот: име и презиме, телефонски број и училиште.

 Предвидени се посебни награди за три категории:
• есеј на македонски јазик;
• есеј на странски јазик (англиски, германски, турски, италијански, руски, француски и 

шпански јазик); 
• цртеж.
 Паричната награда за првонаградениот есеј/цртеж е 6000 денари, за 

второнаградениот е 4000 денари и за третонаградениот е 2000 денари.
• Наставниците-ментори на наградените учесници ќе добијат благодарница.
• Свеченото доделување на наградите ќе се одржи на патрониот празник на 

Универзитетот „Гоце Делчев“  - Штип, 27 март 2018 година.

• по пошта на адреса: 
 За Награден конкурс на 
 Филолошки факултет - УГД, Штип
 Филолошки факултет - УГД 
 ул. Крсте Мисирков 10-А
 пош. фах 201 
 2000 Штип  

• или лично:
 Филолошки факултет - УГД, Штип, 
 Книжарница, Кампус 4.

• За повеќе информации посетете ја нашата Фејсбук-
страница: Филолошки факултет, УГД – Штип.


